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Nye Tillidsrepræsentanter 

Per Poulsen er valgt som ny tillidsrepræsentant på Genz Kød.  

Nicklas Juul Møller er valgt som ny tillidsrepræsentant på Hilton. 

Berit Pedersen er valgt som ny tillidsrepræsentant og Rikke Clavilla 

som TR-afløser på Jensens Food. 

Henrik Larsen og Bent Thomsen er valgt som tillidsrepræsentanter på 

Schulstad, Pandrup i henholdsvis bageri og pakkeri. 

Lars Michael Mortensen er valgt som talsrepræsentant på Lantmännen 

Schulstad, Viborg. 

Tillykke med valget til alle. 😊  

Ændringer i Følgegruppen  

Søren A. Larsen, tillidsrepræsentant på Defco, har på KIF området 

afløst Torben S. Hansen i både følgegruppen og forhandlingsudvalget. 

Jens Sandvig, tillidsrepræsentant på Haribo, har på Sukker & 

Chokolade området, afløst Morten Rasmussen i følgegruppen og i 

forhandlingsudvalget indtræder Betina Moslund, tillidsrepræsentant på 

Fertin. 

Henrik Larsen, tillidsrepræsentant på Schulstad, Pandrup har på Bager 

& Møller området, afløst Carsten Søhus.  

Nye overenskomster og tilpasninger 

HB Kød, Kød Byen – er nu meldt ind i DI og bliver omfattet af DFO – 

Forædling. 

BC Catering, Odense – er nu medlem af Dansk Erhverv og omfattet af 

DFO - Forædling og tilpasningsprotokollat pr. 1. oktober 2019.  

DK Foods, Thorning – er nu omfattet af DFO – Forædling og 

tilpasningsprotokollat pr. 1. oktober 2019. 
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Rekonstruktion – konkurs - ny ejer 

Defco i Aarhus har været igennem en meget turbulent periode, hvor 

virksomheden efter flere udfordringer, forsøgte en rekonstruktion, 

desværre uden det lykkedes, og virksomheden blev erklæret konkurs. 

Produktionen forsatte under hele forløbet, og det lykkedes at finde en 

køber. Skarre Meat Packers har købt og overtaget navnet og 

produktionen, og dermed er de fleste arbejdspladser bevaret. 

Medarbejderne har været yderst tålmodige og stolet på at 

virksomheden ville forsætte, men det har ikke betydet, at der ikke har 

været frustration og bekymring om fremtiden. Se artiklen på 

www.nnf.dk 

OK20 

Tusind tak til alle der har budt os indenfor, i forbindelse med vores 

bustur rundt i landet i både uge 35 og 40. Vi har oplevet en masse 

medlemmer, der har haft en positiv – kritisk – spørgende tilgang til 

hvad der skal fokus på i forbindelse med OK20.  

De tre overordnede temaer: Uddannelse – frit valg - seniorordning har 

alle haft noget at sige til, både som fokusområder og hvad man ser 

som ønskeligt. 

Stormøde med OK20 på dagsordenen blev holdt i Silkeborg d. 23. 

oktober. Der var ca. 200 deltagere og livlig debat om netop OK20 og 

hvad forventer man, der kommer til at ske. Lektor Laust Høgedahl, 

Institut for Statskundskab AAU, kom med et oplæg om den historiske 

udvikling i overenskomstforhandlingerne samt hvilke faktorer spiller 

ind, og hvad påvirker overenskomstforhandlingerne. Hvad kan vi selv 

gøre for at sikre, at der bliver konstruktive forhandlinger? Se artiklen 

på https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/ok20-skudt-i-gang-

med-tr-stormoede/ 

Har du forslag – ønsker – gode ideer til overenskomsten, så tag fat i 

din tillidsrepræsentant, der kan sørge for, at det kommer videre. Du 

kan også gå på https://ok20.nnf.dk/ hvor du som medlem kan komme 

med forslag. Alle forslag bliver drøftet og vurderet af 

forhandlingsudvalgene på overenskomsterne.  

http://www.nnf.dk/
http://www.nnf.dk/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/ok20-skudt-i-gang-med-tr-stormoede/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/ok20-skudt-i-gang-med-tr-stormoede/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/ok20-skudt-i-gang-med-tr-stormoede/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/ok20-skudt-i-gang-med-tr-stormoede/
https://ok20.nnf.dk/
https://ok20.nnf.dk/
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I forhandlingsudvalget på DFO er der 8 tillidsrepræsentanter og på 

DSM Industri er der 2. 

Sukker & Chokolade er repræsenteret af Peer Sørensen, Odense 

Marcipan og Betina Moslund, Fertin. 

Bager & Møller er repræsenteret af Berit Neigaard, Kelsen, Nr. Snede 

og Flemming Løvkvist, Lantmännen, Holstebro. 

Tobak er repræsenteret af Erik Thulesen, Oliver Twist og Bjarke Pløen, 

STG, Assens. 

KIF er repræsenteret af Søren A. Larsen fra Defco, Aarhus. 

Forædling er repræsenteret af David Doe fra Tulip, Kolding.  

DSM Industri er repræsenteret af Pernille B. Lassen, OK Snacks og 

Brian fra Delika, Engesvang. 

 

Konference – Den Fødevareindustrielle Landsklub 

Fredag og lørdag d. 27.-28. september havde den Fødevareindustrielle 

landsklub konference i Vingsted. Deltagerne var fra virksomheder 

under Bager & Møller – Sukker & Chokolade og Tobaksområdet. Emnet 

var arbejdsmarkedets udfordringer og muligheder, hvor der var oplæg 

og gode debatter. Se artiklen fra konferencen på 

https://www.nnf.dk/nyheder/2019/september/arbejdsmarkedsforsker-

den-danske-model-bloeder-indefra/ 

 

Ikke mere at lave idag – går du hjem før tiden?    

Er du ansat til 37 timer, skal din arbejdsgiver beskæftige og aflønne 

dig for 37 timer. Desværre oplever vi, at der i nogle brancher ofte er 

en tendens til, at man går hjem, når der ikke er mere at lave. Er du 

klar over, hvad det betyder økonomisk for dig - og at det strider imod 

den ansættelsesaftale du og din arbejdsgiver har indgået? 

Med en timeløn på 145,55, tillagt fritvalg (6,20%) – S/H (4.0%) – 

feriepenge (12,5 %) og pension (8,0 %) er det nu 194,49 kr. pr. time 

https://www.nnf.dk/nyheder/2019/september/arbejdsmarkedsforsker-den-danske-model-bloeder-indefra/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/september/arbejdsmarkedsforsker-den-danske-model-bloeder-indefra/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/september/arbejdsmarkedsforsker-den-danske-model-bloeder-indefra/
https://www.nnf.dk/nyheder/2019/september/arbejdsmarkedsforsker-den-danske-model-bloeder-indefra/
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i værdi. Lad os så sige, at det er 1 time i 46 uger om året, man ”selv” 

vælger at gå hjem, er det et totalt beløb på 8946,32 i manglende 

indtægt. Dertil kommer evt. tillæg for eks. arbejde på forskudt tid.  

Det bliver meget hurtigt et stort beløb, og vi har en formodning om, at 

der er mange, der går hjem både 1 -2 -3 eller flere timer før hver uge. 

Herfra skal lyde en opfordring til at regne lidt på, hvad det betyder for 

netop dig, i forhold til din aktuelle timeløn, tillæg m.m. 

 

Ferieloven og overgangsordning 

Så er vi startet på overgangsordningen, og vi får alle nu indefrosset de 

feriepenge, vi sparer op i perioden fra 1. september 2019 til 31. 

august 2020. Sagt med andre ord – vi skubber ikke 25 dage foran os 

mere. 

Vi oplever ikke, at der er så mange, der er i tvivl om selve ferieloven 

og ændringerne, men til gengæld stor usikkerhed om, hvordan alt det 

praktiske skal- og kan ske. Tillidsrepræsentanter efterspørger især 

vejledning og bekendtgørelsen til ferieloven. 

Husk, det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at du som 

medarbejder kan se oplysninger om feriedage/penge på 

feriepengeinfo.  

Se mange flere informationer på borger.dk og FH.dk.  

 

Vi gentager lige 11 timers reglen og det ugentlige 

fridøgn - igen 

Vi tager den lige engang til, selvfølgelig fordi vi ønsker, at alle skal 

huske, hvordan reglen er og vi desværre forsat oplever at 

arbejdsgivere og medarbejder mener, de selv kan bestemme, om de 

skal overholde 11 timers reglen.  

Du har krav på 11 timers hvile og et ugentligt fridøgn, og det er en 

ret, du ikke kan vælge fra. Det betyder, at du ikke kan fravige dette 

og selv bestemme. 
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Information 

Lantmännen Schulstad, som har virksomheder flere steder i landet har 

netop offentliggjort, at de ved udgangen af 2020 vil flytte 

produktionen fra Viborg til Avedøre. Det kommer til at berører 20-25 

af vores medlemmer og totalt ca. 45. Det er altid trist, at der lukkes 

en virksomhed, dog er det positivt at produktionen bliver i Danmark.  

Se artiklen på dette link:    

https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/klar-til-at-hjaelpe-

beroerte-medarbejdere-paa-schulstads-bageri-i-viborg/ 

Der er sendt indbydelser ud til et 3 dags kursus i lokalaftaler og 

generelt om advarsler. Indbydelsen er sendt til målgruppen ud fra TUS 

samtaler, og det er d. 27.-28. og 29. november 2019 i Middelfart. 

DFO - OK modul er planlagt til d. 16.-17. og 18. december 2019 i 

Middelfart. 3 dage hvor der arbejdes intenst med bestemmelserne i 

overenskomsten for netop den branche, du kommer fra. Kontakt din 

afdeling hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker muligheden for at 

deltage. 

Dækningen på Fødevareforbundet NNF`s fritidsulykkesforsikring i Alka 

er blevet udvidet. Ændringen er gældende fra den 1. oktober 2019, og 

man vil kunne se mere på følgende link:  

https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/nu-udvides-daekningen-

paa-forbundets-fritidsulykkesforsikring-i-alka/ 

Hvad er en overenskomst, og hvad laver en tillidsrepræsentant? Se på 

https://ok20.nnf.dk/ hvor der er korte film, der giver vigtig 

information om dette. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os - eller din 

tillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere 

oplysninger. 

Venlig hilsen 

Anette S. Larsen 

https://www.nnf.dk/nyheder/2019/oktober/klar-til-at-hjaelpe-beroerte-medarbejdere-paa-schulstads-bageri-i-viborg/
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